
 

  1شناسی کالمی شیخ صدوقروش

 شخصیّت و آثار. 1
م در «شین  دید  »محّمد بن علی بن حسینن بن مسییی بن بوبس ق یمیم موف ب بق 

  در شرف ری  فوت  683  در شیرف مدّد  ی  موسّّد شید   در ییو   603حد د ییو  
 .2بق دننو آمد دعوی حضفت حّجتبو نمسد. ا  

ّاوة ا ابسفو ف شیین  دیید   اا مدوم علم ی   مونسی  اال ی بفخسردار بسد. شیین  ّا
ددرنلفلشین  دد   »نس سید  محّمد طسییی در  دیا ا نیوی می م حوفظ احود ثم ّا

( هویآدریت اا نودریت  دهندهنصتنخبصینف نسی ت بق رفو    را  وی   نوید ر ا وت  
د.  ی حد د یینصد ننی هو د دهبسد. در مح سظوت   کثفت عل  همونند ا  در منوی یمی

 .  3«دارد تأّنا
خس شم شیورفدای بسنوری تفبنت نمسد.  یی  پفبفکتشین  دید   در طس  عمف 

بوشیید. شیین  م ند می« شیین  م ند»اندم اا کسییونی کق اا محضییف در   ی ایییو وده نمسده
کق بسنوری اا آثور   . بو آی4شین  دید   شننده   ندل کفده ایت ر ا وت مووّددی را اا

حسادث ر ارور بق دیییت مو نفییینده ایییتم توداد مود د  بفاثفدیید  م  کوب شیین 
هوی مخولا علسم درامننقای غنی   بزرگ اییییت کق اا آثیور ا م رنجننیق میونیدهیبیوی

                                                        
 .آمسخوق یاح چرور مفکز تخصصی عل  کالمم مؤیسق آمساش عوّی اموم دود ی( دانشعورف یمرد .  محمد1
ننوا نستأی . 2 ّنومام ج؛ 232 م صّولسم اإلیالم ّا د ن   تموم ا    .33ص  ماالعودودات؛ 925م ص 63م ح 36م بوب 2کمو  ّا
 .391ص  مّا رفیت.  3
 .325 م صمدفوف د ّ نوقم تاّسر کالم ش نف؛ ی36 یم صّاألمو.  4
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 بندیفوم بفخی اا کوب ا  را در  ک تدسن اییالمیم رهنموی پو هنرفای ایت. در ا ن
 کنن  مسضسعی ذکف می

وّسحندم کم ا. اعودودی  ّا ننوا؛و ّا نّومام اإلعودودات   فضوةل ّا ّد ن   تموم ّا  ّا
ّننوا؛  ب. اخالیی  ثساب األعمو    عدوب األعمو م حدس  اإلخسایم   د وت ّا

 ج. فدری  من ال حضفه ّا دنق؛
ّفضو ردا ا.د. رسنورسی  عنسی أخ ور ّا ّنفا عم   ّا  م موونی األخ ورم علل ّا

هوی اعودودیم اهداب اییییوییییی عل  کالم را ساهت نننم اث وت   دفوع اا عدو د   آم
دهد کق  ی در اا شن  دد   رساهی می موندهبویی برویرفایدهند.   آثور تنیینل می

ای عمل نمسدهم کالم اییالمی   شنوی را بق ا  و ی هف ییق امننق مککسرم بق نحس شیو سیوق
موم اا آی دفوع کفده عفضییق نمسده ایییت   در بفابف انساع شیی روت   انحفافوتم بو یّست ت

 ایت   مجوهدانق در محوفظت اا مفاهوی عدندتی شنونوی کسشنده ایت.

 آثار کالمی  تألیفروش . 2
ا. آثور   کوب کالمی مح؛؛ ب.  فوموندهبقآثور کالمی  اا ا  بف د  یسی  ایت  ّا

کو ی کق در کنور ذکف م وحث اعودودیم مسضیییسعوت د رفی هم سی م وحث اخالیی   
اّّد ن   رنفند  اّوّسحندم کمو اییت. در دیوق اّ  م ا ن کوب یفار می ذکفشیدهز فدری نن

نوام   اإلعودودات. در دیییوق د م می نییّ نّومام فضییوةل ّا سی تسای بق موونی األخ ورم عنتموم ّا
ّفضیو نّ ّس  اشیوره کفد. ّا وّق الام بق ذکف ایت أخ ور ّا ردا ام   کووب ّا فاةعم ّا نیّ م علل ّا

خصیییو م   األموّی ننز دارد کق منیییومل بف کق شییین   دییید  م کوب د رفی هم سی  ّا
 فا اند؛ ااثف کالمی ذکف ننییده عنسایبقفو بوشییندم اّمو آی کوب در ا نموورب عدندتی می

هوم عدندتی ننسیییت   اا اّ الً ماوّب عدندتی آی کوبم اندک اییییت   ثوننوً شیییرفت آی
 شسند. محسسب می هوآیفدری  و ر ا ی   مونند  هویکووب
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شین  دد  م در بننوف کوب خس شم موورب   مسوةل مخولا عدندتی را در یوّب 
وّسحندم ش در کووبر ا نکند. هو بنوی میذکف مون کیومیل احیود یث مفت   بو آی هوی ّا

ّفضیییوکمو  نّوما  بق فز مدّدمۀ آی(م موونی األخ ورم عنسی أخ ور ّا ّد ن   تموم ّا م علل ّا
فاةعم نیییّ نّ ّس  منیییوهده می ّا نوام   کووب ّا نیییّ شیییسد. ّا وّق روه در ذ ل بفخی اا فضیییوةل ّا

پفدااد. هوی الام کق در مساردی م ّصل ایتم میاحود ثم بق بنوی تسضنحوت   ایودال 
مجلس اّثّوّث  ردا ا  چرور بوب نخسیت کق مفبس  بق عدو د ایت(   األموّی  ّا  یم در ّا

وّسییوسی( عدو د شیینوق را  بق دییسرت افموّی   مخوصییفم بو ع وراتی کق در اکثف مساردم   ّا
موّخک اا ع ورات یفآنی   ر ا ی اییتم بنوی کفدهم در مسارد مود دیم مون آ ق  و حد ث 

لمسرد ایییونود را ننز ذکف می ردا ا بنوی نمو د. در اإلعودوداتم عدو د امومنّق را م صییّ تف اا ّا
نمو د.  ی در  ا وت مسرد اییییونود را ننز ذکف میکفدهم در بننیییوف مساردم مون آ یوت   ر

نّوما کق مدّدمقمدیّدمیق کمیو  یّد ن   تموم ّا دییی حق(م  320ای طسالنی اییییت  حد د ّا
هوی م یوحثی دربیوره مرید  ّیت   غن یت بو اییییو وده اا عدل   ندل مافح کفدهم د دروه

ور خسدم در تأ ند کالم نمو د. ا  در ا ن مدّدمقم بنش اا د رف آثمویور  را بنیوی   رد می
 ندل کفده ایت. نلت صبقخسدم یخنونی اا مویلّموی شنوق را 

 اّمو نحسه تنظن    ت س ب مسوةل کالمی در آثور شن  دد   بد ن شفح ایت  
بوب اییییت   بق تفتنب  39االعودودات  ا ن کووبم بنونرف اعودودات شییینوۀ امومنّق در 

ریم موودم عد    ی م حث عد  اّری منیومل ایت بف  م وحث تسحندم د وت   ا فوو  ّا
ود  آ رده اییییت(م ن ّستم  را در بنن ابساب مفبس  بیق مویودم بیو عنسای بوب اإلعودود فی ّا

ووبم  ی در ا ن ک کقآیامیومیت   م وحث د رفی هم سی ن ی غلّسم   تدنّق. نیوق د رف 
یفارداده     نوءرا در کنور م وحث مفبس  بق ان م یوحیث مفبس  بیق امومت   اموموی

ّفییییل   »ه اییییتم مونند یفاردادهف د  را در ابسابی منیییوفک  بوب االعودود فی األن نوء   ّا
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مالةیا حجج   ّا  «.ّا
وّسحند  ا ن کووبم منیییومل بف  بوب اییییت   بق تفتنب اا تسحند   ن ی تنییی نقم  31ّا

ری یخن ر وق ایت. ری   یپس افوو  ّا  د وت ّا
 ّ ن ّد ن   تموم ّا وما  ا ن کووبم منیییومل بف  ک مدّدمق   د  فزء اییییت. در کمو  ّا

ری   عصیییمت ا    ت ننن فو روه ا  بف  مدیّدمیقم پس اا اث یوت ضیییف رت  فسد خلن ق ّا
پفدااد   در ادامقم پس اا اییییو  یفآی کف  م بیق اث یوت غن یت   حینمونق بسدی آی می
سیی   ینّقم  ای نّق بف اموم ماباو  بفخی اا مکاهب انحفافی در بوب مرد  ّت  کنسیوننّقم نو

(م ش روت مووّدد در بوب امومت   غن ت    ای نّق بف اموم حسین عسییفی بن فو ف
 دهد. مخصسدوً ش روت ا د ّق را پوی  می اموم عصف

نّومییا»مصییینّام در کویوب  ییّد ن   تمییوم ّا پس اا مدییّدمیقم در د  فزء   « کمییو  ّا
اث یوت امیومت حضیییفت  منظسربیقو یوتی بیوب بیق ندیل ر ا یوت   حیی 95بیو  درمجمسع

پفدااد. ماوّب کلّی مافح در   رفع اییو وود اا مسیأّق غن ت آی حضفت می حّجت
بوشییید  بنوی ا ن کویوب شیییف ا در ییوّیب ر ا وت بق تفتنب در حس  محسرهوی ا ف می

 اا مسّحدایتسییییّ  بفخی  م انوظور ظرسر پنوم ف خوت هیوی بفخی اا ان نیوغن یت
تم نصیییسص ثییتم علیّیت احونییوج بییق امییومپنش اا بو م خییوّی ن سدی امنن اا حجییّ

م شیییساهد  الدت آی حضیییفتم دربیور  امیومت   غن ت اموم عصیییف نیتباهیل
 تسینووتم موّمف نم ثساب شخص منوظفم   مسضسعوت د رفی در بوب مرد  ّت.

ت یموونی األخ ور  ا ن کووب کق منیومل بف د  فزء ایتم بق بنوی ر ا وتی پفداخوق ا
هوم مونوی آ قم حد ث  و ّا وظ مفت   بو موورب د نی ت ننن شیده اییت. بخنی کق در آی

ء اّ   تف در فزاا ر ا وت ا ن کووب شیییف ام مفبس  بق موورب عدندتی اییییت کق بنش
تف ر ا وت فزء د م   بخنییی اا ر ا وت فزء اّ  م بق د رف موورب آمده ایییتم اّمو بنش
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اخوصیییوص دارد.  ی در فزء اّ   مویونی األخ ورم ابودا  اییییالمی هم سی اخال    فدیق
ری را ذکف کفدهم ییییپس موود    م ر ا وت ااآیپسر ا یوت تسحند   دییی وت   افوو  ّا

 مفت   بو ن ّست   امومت را آ رده ایت.
ریدا یا   بوب نخسیییت ا ن کووب بق م وحث اعودودی ارت و  دارد   بدنّق ابساب بق  3ّا

ریم ن ّستم باحیوم عملی مفبس  می ردا ام م وحث تسحند   دیی وت   افوو  ّا وشیید. در ّا
امومتم تدنّقم   ایییالم   ا موی را بق تفتنب مافح کفده ایییت  ّی اا موود یییخن نر وق 

 ایت.
ننوا  کووبی ایت کسچک منومل بف   بخشیوودتحد ث دربوره آثور  39فضوةل ّا

مؤمننن شییینونوی. ماوّب ا ن کووبم   منزّت  االی  بنتاهیل   مح ّیت بیق امنفّا
هفچند ظوهف عدندتی ندارد  ّی غو ت کالمی دارد.  ی در ا ن کووبم تفتنب مسضسعی 

 خوّدی بفای بنوی احود ث یفار نداده ایت.
فضییو بوب ایییتم بق ندل ر ا وت اموم  35  ا ن کووب کق منییومل بف عنسی أخ ور ّا

پفدااد. ابساب اعودودی میموورب  اافملقهوی مخولا موورب ایییالم درامننق رضییو
م مثو عنسایبقمفبس  بق عدو د در ا ن کووبم در مساردیم دارای تفتنب مسضییسعی ایییت. 

آمده ایت   در مساردیم ابساب عدندتی  پس اا ابساب تسحندم ابساب عصیمت ان نوء
 ایت. یفاررففوقابساب مفبس  بق اخال    تور    ...  الیالبقدر 

نیفا ع  ا ن کو اا  هوی بفخیوب کق منیومل بف د  فزء ایتم علل   حیمتعلل ّا
تف در فزء کند. ابساب مفبس  بق مسیییوةل عدندتیم بنشمویورب   احیوم د نی را بنوی می

 اّ   آمده اییت   بق تفتنبم مسضسعوت مفبس  بق آفف نش   پفیوشم ان نوء   اموموی
هو آی الیالبقدی ننز در را مافح کفده اییتم هفچند در مساردیم مسضسعوت غنف اعودو

بوشد. ایت. اّمو در فزء د م ا ن کووبم اکثف ابسابم مفبس  بق احیوم عملی می ذکفشیده
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فاةع حوّی در بخش علل احیوم عملی آیم چسی بنونرف فلسییی ق احیوم    نیییّ کووب علل ّا
 یفار رنفد. مسردایو ودهتساند حینمونق بسدی تنف ع ایتم در عل  کالم می

ن سّ  بیوبم بیق بنیوی ر ا یوت   احیود ثی دربوره  20   ا ن کویوبم در ضیییمن کویوب ّا
هو   ننز یییفنسشییت ایسام آی هوآی  موجزات   تووّن   یییفرکشییت بفخی اا ان نوء

 پفدااد. بیوب نساده  ا ن کویوبم بیق موجزات   دالةل ن ّست حضیییفت محّمدمی
 اخوصوص دارد. 

بوشد. حد ث تسیی  شین  دید   میاألموّی  ا ن کووبم دربفدارنده مجوّس بنوی 
بوشد   اییت اّمو دارای فصل مسودل نمیبفخی اا احود ث ا ن مجمسعقم مفبس  بق عدو د 
ایییت. ّا وّقم شیین  در ابودای  ذکفشییدهدر ضییمن احود ث مفبس  بق اخال م احیوم  ... 

وّسیییوسی   ثّیوّث   ّا مجلس ّا م حندم ن ّست(م عدو د امومنّق را بف  فق ا جوام بق تفتنب تس56ّا
هوم بفخی د رف اا مسیییوةل اعودودیم هم سی  کند   در ضیییمن آیامومت   موود بنوی می

ن یّ   کند.را ننز مافح می توف ا ایالم   ا موی   موفاج ّا
ق بیق مایوّیب میککسرم می م نحس  تنظن    تفتنیب م یوحث طسرکلیبیقتسای بیو تسفیّ

 ق نمسد اعودودی تسّی  شن  دد   را در مسارد ذ ل خالد
 ه ایت.یفارداد. بحث تسحند   خداشنویی را نخسونن م حث 3
ری   2 . در منیوی م وحث مفبس  بق خداشییینویییییم ابودا تسحندم ییییپس دییی وت ّا

ری را ذکف کفده ایت.ااآیپس  م افوو  ّا
ّست م ن ااآیپس. پس اا م وحث خداشینویییم روه ابودا موود را ذکف کفده ایت   6

 م ابودا ن ّست   امومت را مافح کفده   یپس موود را.یسبفع  امومت را   روه 
 هوی کالمی خسدم م حث موود   عد  را ذکف نیفده ایت.. در بفخی اا مجمسعق3
در بفخی اا کوب  هفچند. م وحث ن ّست را بف م وحث امومت مدّدم نمسده اییییتم 9
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 خسدم هف د  را در کنور ه  در ابسابی منوفک مافح نمسده ایت. 
بو د مسرد تسّفق یفار رنفدم  کالمی شییین  تأّناد رفی کق در مسرد ر ش نیوۀ 

 کوب کالمی خس شم م وحث تأّنادر  کیقآیآی اییییت کیق بفخالب بفخی اا مویلّمی
اندم مسیییودنموً بق طفح منادی   فلسییی ی را ی یل اا  ر د بیق م وحث کالمی مافح نمسده

 م وحث ادس    فف ع عدندتی ایالم پفداخوق ایت.
 

 کارکرد علوم در روش کالمی  .3
هو در دانش کالم برفه هوی مووّددی آروهی داشییوقم اا آیشیین  دیید   اا دانش

هوی رسنورسی در فرت ت ننن   هو ی اا ایو وده ا  اا دانشفو نمسنقفسیوق اییت. در ا ن
 هوی کالمی را در ذ ل د  محسر علسم عدلی   علسم ندلی ذکف خساهن  کفد  اث وت رزاره

 . علوم عقلی1-3

 . منطق 1-1-3
کق چندای دهید کق  ی بد ی آینریوهی ریکرا بیق آثیور کالمی شییین  ننیییوی می

وت خوّص مناق اشییوره کندم اا ّساام ت یّف دییحنح اا حنث یییوخوور   محوسا ادییاالحبق
هوی مخولا ایییودال  در آثور کالمی خسد ایییو وده کفده برفه رففوق ایییت. ا  اا شیییل

تسای ایییو وده  ی اا ینو  ایوفانی در ع ورت ذ ل را مسرد تسّفق مسنقم مین عنسایبقایییت. 
دال ل حودث بسدی افسیوم آی ایت کق افسوم اا  یی اا حوالت ذ لم  اافملق  »یفارداد

خوّی ننسییوند   و مجوموند  و م وف م    و موحّفکند  و یییوکنم   افوموع   افوفا    حفکت 
کنن  کق فسیی  حودث اییییت؛ بق دّنل پندا میبوشیییند. پس عل    ییییسیم محدث می
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 .  1«رفددشسد   بف آی مدّدم نمیحودث بسدی امفی کق اا فس م من ک نمی
شییسد. هوی کالمی شیین م ایییو وده اا ینو  ایییوثنو یم ففا ای د ده میدر ایییودال 

ری چننن می عنسایبق ق ارف امیوی داشییوق بوشیید ک»نس سیید  نمسنقم در بوب اث وت یدرت ّا
ونع عیوّ م یودر ن وشیییدم بو د پف اا کفدی بفای مو بد ی ابزار پف اا ممین بوشییید   ننز دییی

ف بوشیید. اّمو  ممین دانسییون ا ن  ااآنجوکقادراک کفدی بد ی  فسد حسا  بفای مو منسییّ
. 2«نخسیییت ننز همیوننید آی خساهد بسد امسرم خف ج اا ]مدوضیییویق عدیل اییییتم بخش

بفد  اا احیوم منادی بق نوم تضیییود برفه می هم ننن در م حث حد ث افسیییومم اا  یی
م ر ااا نافوموع   افوفا  ضییّدای هسییوند   اضییداد در  فسد بو  ید رف ضییّد ّت دارند. »

ا ن امفم در  کقدرحوّی فسد هف د  در  یک حیو م بیق دّنل تضیییوّدشیییوی امیوی نداردم 
شسدم یور نمیبوشید؛ ا فا انو وی اضیداد در  ک حوّت اندیسرت ن یم حی  آی د  نمی

. هم ننن اییییو وده اا مساّد مخولا اییییودال م 3«رفددانییور می هیوآیکیق  فسد چنیوی
هم سی   دنننّوت   مسیییلّموت در یوّب دییینوعت بفهوی   فد م در میوسبوت   منوظفات 

هو را در ادامقم در بحث اا منزّت عدل اا هو ی اا آی ی کومالً منییرسد اییییت کق نمسنق
  ش مسافرق ا  بو آرای د رفای ذکف خساهن  کفد.د دروه شن    ر

 شناسیمعرفت. 2-1-3
شسد   در بق دیسرت  ک عل  مدّ ی اا علسم فد د محسیسب می شینویییموففت

ق بق دسرت منسج  پفداخو شینوییموففتوت   م وحث خوّص عل  ادیاالحبقآثور یدمو 
دارد.  شنویونقموففتد غق  شسد کقهو  وفت میم ماوّ ی در آثور آیحو بوا نننیده ایت. 

                                                        
ّوسحند . 1  .333ص م 22ذ ل حم 8 وبب م689صم 32ذ ل حم 33 وببم 385ص م 1 ذ ل ح 32 وبب ما
ّوسحندم ب . 2  . 236صم 9 م ذ ل ح63 وببم 256   252ص م 3 م ذ ل ح32 وببم 325ص م 31 م ذ ل ح5 وبا
ّوسحندم ب 3  .253ص م 1 م ذ ل ح32 وب. ا
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در م وحث کالمی شن  دد   منوهده  شینوییموففتکورکفد مسیودن  م وحث  هفچند
   شیینوییییموففت درامننق  تسای نیوتی را هوی ا م میآثور   اند نییق بوماوّوقشییسدم اّمو نمی
 د نی اا منظف  ی بق دیت آ رد. شنوییموففتننز 

اند   در ادامق ا ن نسشیییوورم م ونی بف بد رنّوتهوی عدلی  ی کق اا بفخی اییییودال 
شیییسد کیق  ی اا طففیدارای نظف ّق را ذکف خساهن  کفدم مولسم می هیوآیهیو ی اا نمسنیق

 بوشد. م نورفا ی خاونوپک ف می
ریم نمی همق  ند بق شیینوختتسااا د دروه شیین م عدل انسییونی بد ی ارت و  بو  حی ّا

دل انسییونیم تسانو ی شیینوخت افموّی خدا ند مووو  را م عحو درعنن. 1حدو ق دیییت  وبد
ریدا یا»دارد. ا  در  ری را «االعودودات»  « ّا حّد ن  حّد »م  یی اا دییی وت ّا خورج من ّا

وّنیی نق . اا ا ن 2احود ث شییف ا ایییو وده نمسده ایییت کند کق ااذکف می« اإلباو    حّد ّا
ل انسیویم تسای شنوخت افموّی شیسد کق  ی تأکند دارد کق ذهن   عدع ورت فرمنده می

تسای نونجق رففتم آی اییییت کق اا منظف خیدا نید مووو  را دارد. مالب د رفی کق می
 تساند بق ففاتف اا محسسیوت   موّد ّوت عل  پندا کند. یم انسوی می

 اا   اندع ورتاا د دروه شن م منوبع موففت د نی 
میم هوی کالموت اییییودال . حّس   تجفبیقم بفای حصیییس  عل  بق بفخی اا مددّ 3

ری  ؛ 3هم سی  ایودال  بف عل  ّا
 ؛ 4. یمع   ندل  یفآی   حد ث(2
هوی میّفر  ی اا عدل   بفهوی در ت ننن   اث وت . عدل   بفهوی  شوهد آیم ایو وده6

                                                        
ّنفا.  1  .32ص م 3ذ ل ح م 93م بوب  ععلل ّا
ردا63ص م 3م بوباالعودودات . 2 ّوّسح ؛32 م ص3م بوب ق؛ ّا  .25ص م 29م ذ ل ح 3بوب م ندا
ّوّسح . 3  .366 ص م5ذ ل ح م 30بوب  ندما
 .611صم 39بوب  م292صم 66بوب  م236ص م 62بوب  ماالعودودات . 4
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منزّت عدل در اند نیییق »هو را در بحث هو ی اا آیبیوشییید کق نمسنقمویورب کالمی می
   کفد(؛ ذکف خساهن« کالمی شن 

ی رؤ ت یل ی . شییرسد    فدای  شییوهد آیم احود ثی ایییت کق  ی در مسرد امیو3
 .1کند(خدا ند ندل می

 . فلسفه 3-1-3
دسیین  ت د دیییوقایییالمیم اعّ  اا شیینویم اشییوفی   مووزّیم بق  رفایعدلمویلّموی 

ا(. مویلّمیوی می بق  دفلسییی ی  ا ن دییییوق اا مویلّمویم ی ل اا  ر  رفایعدلشیییسنید  ّا
هوی م مسیییودنموً بق طفح م وحث فلسییی ق   د دروههوآیم یوحث کالمی   ننز در ضیییمن 

ّد ن فالییی ق پفداخوق اند. ابسایییحو  ابفاهن  بن نسبختم ابن منث  بحفانیم خسافق نصیینفّا
حسییینن  اا مویلّموی مووزّق(م  رک ل عاّلبم نّظومم ابسّا طسییییی  اا مویلّموی شییینوق(م ابسّا

ّد ن ا جیم  ّد ن راای  اا مویلّموی اشوفی( در امفهعضدّا ّد ن ت وواانی   فخفّا ی یودّا
ر غنف فلسیی ی  ا ن دیییوق اا مویلّمویم د رفایعدلا ن مویلّموی یفار دارند. ب(. مویلّموی 

اند. شیین  م ندم عنن اعودود بق ر ش ت یّف عدلیم بق بحث دربوره مسییوةل فلسیی ی نپفداخوق
حفمنن فس نیم یوضییی ابسبیف ییینّد مفتضیییم شیین  طسیییی  اا مو یلّموی شیینوق(م اموم ّا

ج ور مووزّی  دیوهف بغدادی  اا مویلّموی اشیییوفی(   یوضیییی ع دّا  افملقابیویالنیم ع یدّا
ر ند. در آثور کالمی مسفسد اا شییین  رفای غنف فلسییی ی بق شیییمور میمویلّمیوی عدیل

ه منییوهد هوآیدیید  م طفح م وحث خوّص فلسیی ی   بفریییی د دروه فالییی ق دربوره 
شسد کق هوی ا م ماوّب ففا انی  وفت مینسشیوق الیالبقشیسد. اّمو بو ا ن  دیام در نمی

ق فوی یلمف  مسوةل فلس  شینویی بفهونی ایتم دارد   دردی غق فلسی ی کق هموی هسیوی
                                                        

ّوّسح . 1  .303ص م 8 م بوبندا
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نمسنیقم شییین  بفای اث وت ید   بسدی  فسد خدا ند مووو م اا یوعده  عنسایبیق. 1رنفدمی
  تووّیت ورککق خدا ند  ک دّنل بف ا ن»تسییلسییل برفه فسییوق ایییت   علّنّت   باالی

ید   ایییت آی ایییت کق ارف خدا ند حودث بوشییدم یاووً الام ایییت کق محدثی داشییوق 
شیییسد. ییییخن در مسرد محدث خدا ند بوشییید؛ ا فا فول فز بق یییی ب فوعل محدّق نمی

ففون  فسد  ک بوشییید   در ا ن مالبم پک هم سی ییییخن در مسرد خسد خیدا ند می
ق ککق بق اّ ّی خو  شیسد. پس دحنح ایت حودثم ی ل اا حودث د رف اییت بد ی آی

 .  2«بو د دونوی ید   مسفسد بوشد
فزةی را اا خدا ند ن ی  هفرسنقم کق بنتاهلشیین  دیید   در پفتس احود ث 

مونی موففی نمسدهکفده وره اندم بق بسیییوطت خدا ند مووو  اشیییاند   خدا ند را احدّی ّا
سه فرس کیکّیک مسفسدغ غنف   »3نمیو یدمی سفسد   ال فی ّا  درفو ی. ا  4«مندسییی  فی ّا
کّل »یوعده فلسیی ی م در حدندتم تو نف د رفی اا 5«کّل مندسٍص محَدث»فم بو ع ورت د ر

کنید. ا ن ییوعیده اا ییییخنیوی فالیییی یق در اث یوت مسیییأّق را بنیوی می  6«محید ٍد مولس 
سفسد افب» جروتفمنعمن ّسفسدا افببوّّکات  ّا  آ د.بق دیت می« ّا

 . علوم نقلی2-3

 . علوم ادبی1-2-3
شیین  دیید   در ت ننن مونوی ّغسی بفخی اا کلموت یفآی   ییینّت مخصییسدییوً در 

                                                        
 .630-210ص م یکالم یهوساعد   ر شی . 1
ّوّسح . 2  .18ص م 63م ذ ل ح 2بوب م ندا
ّوّسح.  3  .50ص م یکالم یهو؛ یساعد   ر ش6ح م 6م بوب ندا
ّوّسح.  4  . در ضمن ندل کالم  یی اا علمو( 86م ص 6م ذ ل ح 6م بوب ندا
ّوّسح . 5  .231 صم 33ذ ل ح  م25م بوب ندا
 .235 ص  ّاحیمقم  قنرو.  6
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م در مساردیم حساه موورب اعودودیم عال ه بف ندل ر ا وت اا حضییفات موصییسمنن
نمسنقم در موونی األخ ورم بوب  عنسایبقپفدااد. خسد بیق تحدنق   بفرییییی مونوی ّغسی می

نّ ی کنید   بیو ذکف را ذکف می« مسال»م مویونی  اهه «من کنیت مساله...  »مونی یس  ّا
ّاوعا»در حید یث غد ف را  مسردنظفدّنیلم مونیوی  چننن در کند. ه موّففی می« موّک ّا

آیم بق امومنّق  آی بداةی کق عدنده بق»نس سییید  چننن می« بداء»ت ننن د دروه امومنّق در بوب 
رس د  بدا ّی شییسدم تنرو ع ورت ایییت اا آشیییور شییدی امف ا . عفب مینسیی ت داده می

م  ونی  بفای من آشییور شد. نق آی کق عدند  امومنّقم بدای پننمونی بوشد. خدا ند شیخصغ
 .  1«ایت تفبلندمفت قاا آی بسنور 

    اند اابفخی د رف اا مسارد ایونود  ی بق عل  ّغتم ع ورت
م ننم ذ ل ح  ا. ت ننن مونوی اموم  موونی األخ ورم بوب مونی اإلموم ّا  .356م ص 3ّا

نّومام بوب  ّد ن   تموم ّا ب. ت ننن مونیوی عوفتم آ م أهیلم ذّر ّق   ییییالّق  کمو  ّا
سدنّا من ّدی آدم  .216م ص 39  أّی األر  التخلس من حّجام ذ ل ح  اتّصو  ّا

 ّ و مسّحدم ذ ل   6بوب سحندم ج. ت ننن مونیوی  احد  ّا وّسحند   ّا ساحد   ّا بوب مونی ّا
 .82م ص 6ح 

هم ننن در مسارد موویّددیم در ت ننن بفخی اا کلمیوت   ّا وظ عدندتیم اا اشیییوور 
دهد کق شیین  دیید  م اا شییوهد ایییو وده کفده ایییت   ا ن امف ننییوی می عنسایبقعفب 

وّسحندم بوب اشییوور عفب آروهی بسیینوری داشییوق ایییتم مونند آن ق در کو   بوب 25وب ّا
 آمده ایت. 5أیموء اّله تووّیم ذ ل ح 

 . تاریخ 2-2-3 
شین  دید   بفای اث وت بفخی اا عدو د    و رّد اشییوالت   ش روت موورضویم اا 

                                                        
ّنّومقم     نّدّ کمو  ا . 1  .55ص تموم ا
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تسای در کووب موف ب ا   مسییوندات تور خی ایییو وده نمسده ایییت. نمسنق بورا آی را می
نّوما» ّد ن   تموم ّا هده نمسد کق  ی مسأّق امیوی   فساا  یسعی غن ت اموم منیو« کمو  ّا

أیرا اا طف ق بنوی غن ت عصییف نییّ 1هوی بفخی اا ان نوی عظن  ّا
  ننز ذکف بفخی  

 اث وت نمسده ایت. هم ننن بفای اث وت  الدت   امومت حضفت حّجت 2اا موّمف ن
کسیییونی کق آی  م بق حیو وتی ااّا نتاهلعال ه بف اییییونیود بیق ر ا یوت   احیود ث 

 .  3نمو داندم ایونود میحضفت را ی ل اا غن ت ا نوی د ده

 . ملل و نحل3-2-3
شیین  دیید   اا اد وی   مکاهب رسنورسنی کق در عصییف  ی   ی ل اا آی  فسد 

بفد   هوی مخول ی نوم میداشیوقم آروهی داشییوق ایییت. ا  در آثور خسدم اا مکاهب   ففیق
ّ  اندع ورتهو پفدااد. بفخی اا آیهوی آنوی مید یدریوه ندیدبیق م 5م م ّسضیییق4رقاا  منییی 

 .  10م مووزّق9م ا د ّق8م  ای نّق7م نو  ینّق6کنسوننّق

 . رجال و درایه4-2-3
بق شیخص مسیون   در امف تنخنص  رییوندی وریرییوّت عل  رفو    عل  درا قم 

ی اراةق نمسد تسار ا وت دیحنح اا غنف آی ایت. شساهد مووّددی اا آثور شن  دد   می

                                                        
دّ  . 1 ّنّومقم بوب   نکمو  ّا  .356-398ص م 8 - 3 تموم ا
دّ  . 2 ّنّومقم بوب   نکمو  ّا  .312-993ص م 26 - 39 تموم ا
ّوّسح . 3  .903 – 392ص م 33-30م بوب ندا
ّوّسح . 4  .238ص م ندا
 .608ص  م61م بوب االعودودات . 5
دّ  . 6 ّنّومقم  نکمو  ّا  .32ص   تموم ا
دّ  . 7 ّنّومقم  نکمو  ّا  .33ص   تموم ا
دّ  . 8 ّنّومقم  نکمو  ّا  .33ص   تموم ا
دّ  . 9 ّنّومقم  نکمو  ّا  .53ص   تموم ا

دّ  . 10 ّنّومقم   نکمو  ّا  .50ص  تموم ا
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آروه بسده ایت   عال ه بف آیم بق  خسبیبقدهند  ی اا مسیوةل ا ن د  عل م کق ننیوی می
 دادهدییّحت ر ا تم مخصییسدییوً در حساه ایییون و  موورب اعودودیم بسیینور اهّمنّت می

 ایت. 
شین  دید   بق دی وت   احسا  رفو  احود ث آروهی داشیوق   اا آی در بفریی 

ّفضییو عنسایبقده کفده ایییت. احود ث کالمی ایییو و در  نمسنقم در کووب عنسی أخ ورّا
جر  پفداخوقم می نس سییید  ذ یل  یی اا احیود ثم بق موّففی افموّی علّی بن محّمد بن ّا

جر م » نودیی ی بسدی   بغ؛   عدا تش  بو فسدا ن حد ث اا طف ق علّی بن محّمد بن ّا
 .  1«عجنب ایت ّا نتاهلنس ت بق 

مخول نن»م  ک بوب را بو عنسای «وداتاإلعودی»ا  در  حد ثنن ّا م بق «بوب اإلعودود فی ّا
م هم سی  تدنّق بنتاهلبنوی عسامل بف ا اخوالب   توور  در منوی ر ا وت مأثسر اا 

  فویل حید یث اخوصیییوص دادهم در آی بنوی کفده اییییت کق اعودود مو در مسرد اخ ور 
وّ ق بوشند   ممی  تووّیت ورکند ا ن اییت کق مسافق کووب خدا  بنتاهلدیحنح 

موونی   غنف مخولا می  .  2بوشندّا
م پس اا بفشییمفدی اعودودات امومنّق در بوب تسحند   «اإلعودودات»شیین  دیید   در 

ریم در مسرد احود ثی کق مخوّا بو  و نف ت  مخوّا بو یفآی کف   بوشییندم  هوآیدیی وت ّا
 عل  درا ق ایت. کق اا اداالحوت 3بفدرا بق کور می« مدّّس»

نّومام بق توف ا حد ث موساتف می ّد ن   تموم ّا  وی ر ا»پفدااد  در مدیّدمیق کمیو  ّا

                                                        
ّفضوم  نسیع . 1  .382ص م 39بوب م 2ج أخ ور ّا
 611ص م 39م بوب االعودودات . 2
 .32ص م 3م بوب االعودودات . 3
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. ا  در 1«ق ن ف  و بننوف آی را ندل کنندنومن م ر ا وی اییت کق یرا خ ف موساتف میکق مو آی
دهندم خ ف می خلن ق بفای پنوم ف 32مسرد چنید ر ا ت اا اهل یییینّت کق اا  فسد 

دهد رنفد کق ا ن امف ننیییوی میبفد   چننن نونجق میرا بق کور می« ندل مسیییو ن؛» نف تو
 .2بوشندت امومنّق هسوندم دحنح میر ا وت اةّمۀ اثنوعنف کق در دی

هوم در بفخی مساردم احود ثی را ندل کفده اییییت ک در آی ّا وق شییین  دییید  
کفد کق  یم در امونی اندری میاّمو بو د تسّفق داشت  .3را  وی یینّی مکهب آمده ایت

ا کفدند   اکق علموی محّدث شییینوق   یییینّی در مجوّس حد ثی  ید رف شیییفکت می
فسییود عدنده در  بو فسدکفدند. اا یییسی د رفم روه  ک را ی  ید رف حد ث ندل می

ایییت کق مومسالً داعی بف  ایرسنقبقمکهبم ثدق   دییود  بسده   روه مسضییسع ر ا ت 
  فسد ندارد مونند فضنلت تسحند. هوآیککب در 

 جایگاه عقل در روش کالمی . 4
در منیوی علمیو   مویلّمیوی شییینوقم در کن نّت ت ننن   اث وت موورب د نیم د  ر ش 

رفا یویم ییییق رفا ی. بفای نصرفا ی   ر ش عدیل فسد داشیییویق اییییت  ر ش نص
 اند  خصسدنّت ذکف کفده

ندکم بد ی بفرییییی   ارا وبی ییییندی   کق ر ا وت رام بق فز در مسارد اا   آی
 اند؛کفدهمحوسا یم ندل می

 اند؛ کفدهکق بق کموف ن حّد ممینم بق عدل تینق مید م آی
 اند.دانسوقعدو دم حّجت   موو ف می درامننق  خ ف  احد را  کقآییسم 

                                                        
ّنوماک . 1 د ن   تموم ا  .339 ص ممو  ّا
دّ  . 2 ّنّومقم  نکمو  ّا  .58 -53ص   تموم ا
ّوّسحبق عنسای نمسنق  .  3  .26م ص 5 م ح3م بوبندا
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تف رفا یویم عال ه بف ارا وبی احود ثم بق عدل   دّنل عدلیم بنشدر مدیوبیلم عدیل
اند. ّا وّق الام دانسیییوقاند   خ ف  احد را ننز تنرو در احیوم عملیم موو ف میکفدهسّفق میت

ای اا مسیییوةل ففعی عدندتیم بو  ید رف م تنرو در پورهد دییییویقبیق ذکف اییییت کیق ا ن 
 .1انداند   هفرز در مسوةل ادلی کالم امومنّقم اخوالب نداشوقداشوق نظفاخوالب

نخسونن  ظوهفاً . 2رفا موّففی شیده اییت  عوّمی نصن  دید در د دروه را جم شی
إعودودات  نحتصییح»کسییی کق چننن نسیی وی را بق  ی داده ایییتم شیین  م ند در کووب 

ن  تف آرای شیی. الام بق ذکف ایییت کق شیین  م ند در ا ن کووبم بنش3بوشییدمی« اإلمومنّا
 39ایییت. اا مجمسع دیید   را پک ففوق ایییت   تنرو بفخی اا نظفات  ی را رد نمسده 

 33بوبم تولندق نروشییوق ایییت   در بدنّق ابساب   63بوب اإلعودوداتم شیین  م ند در ذ ل 
 33دهد کق  ی ماوّب شن  دد   در ا ن بوب(م مال ی ذکف نیفده ایت. ا ن ننوی می

بوب ننز کق دارای تولندق ایییتم در  63دانسییوق ایییت. در آی بوب را خوّی اا اشیییو  می
م شیین  م ند بق شییفحم تیمنل   تأ ند یییخنوی شیین  دیید   پفداخوق ایییت هوآیتف بنش

رّد یییخنوی شیین  دیید   پفداخوق    نددبقمسردم  38مسرد(   تنرو در حد د  26 بنش اا 
. مو در ا ن نسشیوورم بفآنن  تو بو ذکف شساهدی اا آثور شن  دد  م نودریوی نس ت 4اییت
 رونقیییقهوی اا خصییسدیینّت  کهنچمو ن  کق رفا ی بق  ی را اث وت نمسدهم بنوی ننص
 رفا ویم در حّق  ی دود  ننست.نص

آ د کق  ی بق عدل   هوی شیین  دیید   بق دیییت میاا مجمسع آثور   اند نییق
ففا ای اییییو وده نمسده  طسربقهوی عدلی ای داشیییوقم اا اییییودال کورکفد آی تسّفق   وه

                                                        
مویلّم . 1  .368   326م 88م 93م 35م ی؛ األمو20ّ-359ص فلد اّ  م ننم موج  ط دوت ّا
مویلّم . 2  .358ص فلد اّ  م ننم موج  ط دوت ّا
 .88   35یم ص األموّ . 3
 .365   38یم ص األموّ . 4
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داند. در حساه عدل عملی کورآمد میاییییت. ا  عدل را در د  حساه عدل نظفی   عدل 
کق در اث وت مسیوةل مفبس  بق خداشنوییم بق ایودال  نظفیم شین  دید   عال ه بف ا ن

وده اا تف فن ق ندلی داردم در کنور ایییو عدلی پفداخوق ایییتم در مسییأّق امومت ننز کق بنش
ی هوی عدلی   هو ی اا ایودالندلم اا عدل   اییودال  عدلی برفه فسیوق ایت. مو نمسنق

« رنفی اا عدل اییییودالّیهو ی اا برفهنمسنق»در ا ن د  م حیث را در ادامیقم ذ ل عنسای 
کند کق عدل تسای شیینوخت ذکف خساهن  کفد. در حساه عدل عملیم شیین  تصییف ح می

 .  1  ی ح ]بفخی ااق اشنوء را دارد حسن
 ه  در یلمف تسای در وفت کق  ی می  ضیییسحبقبو نروهی بق آثور شییین  دییید  م 

ففا ایم اا چفاغ  طسربقم هوآیاییییون یو  موورب اعودودی   ه  در عفدیییق اییییودال  بف 
فف اای عدل برفه فسیوق ایت. مدصسد اا عدل ایون وطیم تالش عدالنی در فرت کنا 

بوشییید. عدل هوی الام میبو مدّدموت   رزاره هوآی  ت ننن  هوآیمویورب اا موسی   منوبع 
د آی اا  ر  نظفدفبت ایت اا تالش عدالنی در فرت اث وت مالسبم ایودالّی ع ور

م عدل اییییودالّی هموی عدل اییییودالّی اییییت   عدل د رفع ورتبیقدر من وی خیوص. 
هو ی اا ایییو وده  ی اا عدل را در ذ ل فو نمسنقایییون وطی هموی عدل افورودی. مو در ا ن

    کنن د  عنسای عدل ایون وطی   ایودالّی ذکف می

 گیری از عقل استنباطی هایی از بهرهنمونه .1-4

. شیین  دیید   در موونی األخ ورم بوب مفبس  بق حد ث غد فم در رّد موونی 3-3-3
ّغسی رسنورسی کلمق مسال در حد ث غد ف بق فز موّک طوعت بسدیم اا ایییون و    فر  

 رنفد عدالنی کمک می

                                                        
ّوّسح . 1  .683 صم 32ذ ل ح  م33م بوب ندا
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ا  هسییو م علی  پسییفعمسیمن برس د  هف کس کق  ...ر ا ننسییت کق پنوم ف» 
ا ییت؛ ا فا ا ن مالبم موف ب   مولسم بسده ایت   تیفار کفدی آی بفای  پسیفعمسی

بوشیید   ر ا ننسییت کق اا کلمق مسالم عوی ت    و پنییت مسییلمونویم ع ث   بد ی فوةده می
غت  وبن  کق ّای.   مییییف    و فلس را یصیید نمسده بوشیید؛ ا فا نق مونو ی دارد   نق فوةده

 آی فالنیم موّک کقهنرومی« فالنی مسالی من ایییت»داند کق شییخص برس د  فو ز می
فمن »اا ففمو ش خسد   طوعت ا  بوشیید. پس ا ن مونو هموی مونو ی ایییت کق پنوم ف

. ا  در فوی د رفی اا همنن بوبم در 1«یصیید ففمسده اییییت... « لّی مسالهکنت مساله فو
بق خالفت را  در حد ث غد فم نصب علی  فچفا پنوم»پویی  بق ا ن اشییو  کق 

نس سیید    چق بسییو عل  بق می« رسنق بحثی بویی نموند؟بنوی ن فمسد کق فوی هنچ ایرسنقبق
 .2شده ایت تو در کالم تأّمل کنند مونو بق عدس  یپفده

کند کق منزّت علی نسیی ت بق ا ن حد ث دالّت می». ت ننن حد ث منزّت  2-3-3
احسا  آیم بق هموی منزّت هور ی نسییی ت بق مسییییی در فمنع احسا  آی  پنوم ف در فمنع

 افملقابوشیدم مرف آن ق کق ایوثنوی در حد ثم آی را بق هور ی اخوصوص داده بوشد. می
منوا  هور ی نس ت بق مسیی ا ن ایت کق هور ی بفادر تنی مسیی بسدم   عدل ا ن امف را 

را اا ففمو ش خسد یصییید آی نوم فپ کقا نکنید اا دهید   منع میاخوصیییوص می
هوی هور ی نس ت بق منزّت اافملقن سد.    ففمسده بوشید؛ ا فا علی بفادر تنی پنوم ف

 ق علیکمسییی ا ن اییت کق هور ی همفاه مسییی پنوم ف بسدم   ایوثنوی پنوم فم اا ا ن
ذکف  ااآن قهوی هور ی نسیی ت بق مسییییم بود منزّت اافملقکند.   پنوم ف بوشییدم منع می

امسر ظوهفی آی بسد کق هور ی  اافملقبوشیییند. شیییدم امسری ظوهفی   امسری بوطنی می

                                                        
 .333ص م وونی األخ ورم . 1
 .338ص م األخ ور یموون . 2
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تف ن آنوی نزد مسیییی تف ن   مسرد  ثس تف ن   خوصافضییل اهل امونش بسد   مح سب
رنییتم فوننیینن ا  در مسیییی اا منوی یسمش غو ب می کقهنرومیکق هور یم بسدم   ا ن

مفد کق ارف مسیییی میق هور یم بوب مسیییی در عل  بسدم   ا نکمنوی یسمش بسدم   ا ن
م ا ن ر ا تبسد.   بسدم ا  خلن ق مسییییی بود اا  فوتش میهور ی انده می کیقدرحیوّی

ثوبت بوشد.   آی  هوم بفای علی نس ت بق پنوم فکند کق همق ا ن خصیلتا جوب می
م  افب ایت آی منزّوی کق هوی هور ی نسی ت بق مسییی کق بوطنی ایتیسی  اا منزّت
بفادری تنی را ایییوثنو نمسدم بفای علی  کقیوهو ایییوثنو نیفده ایییتم هم نعدل اا منوی آی

نسیی ت بق پنوم ف ثوبت بوشییدم هفچند بق آی احوطق علمی نداشییوق بوشیین ؛ ا فا ر ا ت آی را 
 .  1«کند... ا جوب می

 تسای بق مسارد ا ف اشوره نمسد هو میاا د رف نمسنق
  موونی بنتاهلعومل  فسد اخوالب در ییییخنوی  عنسایبیق. بنیوی کفدی تدنّیق 3

نّ ی نّجسم  »األخ یورم بیوب مونی یس  ّا م ذ ل حد ثم «مثل أدیییحوبی فنی  کمثل ّا
 .  295ص 

. ت ننن حدندیت فف یوی درخساییییت رؤ یت خیدا نید موویو  تسییییّ  حضیییفت 2
وّسحندم مسیی ّفؤ ام ذ ل ح   8بوب   ّا  .339ص م 22بوب مو فوء فی ّا
ری   . ت سییینف حد ث اموم بویف6   30بوبهمویم «  هس کَنَِدَک منک»دربوره عل  ّا

ول م ذ ل حد ث   .363ص م 3بوب ّا
َوََفشِ . رّد ت سیینف منیی ّرق اا آ ق 3 وََسع َعلَی ّا بوب مونی   38بوب   همویم ثُ َّ ایییَ

َوََفِش اَیوََسعیس  اّله عّز فّل   َحَمُن َعلَی ّا فَّ  .630م ص5م ذ ل ح ّا
وّسحنیدم 9    623م ص 5بوب ّا داءم ذ ل ح   93بوب . ت ننن مونیوی دیییحنح بیداء  ّا

                                                        
 .310ص م األخ ور یموون . 1
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621. 
ّفضییو«  اإلموم ال  غسییلق إاّل اإلموم». بنوی مونوی دییحنح حد ث 3 م عنسی أخ ور ّا

 .51م ص 8م ذ ل ح 8فلد اّ  م بوب 
مؤمننن . افضیییلنّیت حضیییفت رییییس  اّله 1 بف ف فةنیل امنن  علل    امنفّا

فاةعم ج  نیّ ّفییل   اّحجج أفضل  1م بوب 3ّا ّوی من أفلرو دیورت األن نوء   ّا ولّق ّا   بوب ّا
مالةیام ذ ل ح   .8 صم 6من ّا

شنوخت خدا ندم ع ورت ایت اا  کقا نم نی بف  . ت سینف حد ثی اا اموم حسنن8
ر م ذ ل ح   بوب علّق خلق ّا 5شنوخت اموم  همویم بوب   .5 صم 3خلق  اخوالب أحسّا

 گیری از عقل استداللیاز بهره هایینمونه .2-4

وی خدا ند ییی ح کقا ندّنل ». ن ی هفرسنق شیی وهت خدا ند مووو  بق خلق  3-2-3
 ک اا مخلسیوتش شییی وهت نداردم آی اییییت کق هنچ در هنچ فروی اا فروتم بق هنچ

کق حودث اییییت   هنچ فرت  ک اا افوو  مخلسیوت ننسیییت مرف آیفروی بفای هنچ
کند. پس ارف خدا کق بف حد ث ذات  افد آی فرت دالّت میحودثی ننسییت مرف آی

کفدم داشییتم هموی چنز بف حد ثش دالّت میهو شیی وهت میفّل ثنوؤه بق چنزی اا آی
 ااآنجوکقکندم ا فا د  شیء موموثلم کق بف حد ث ذات  افد آی دالّت می فرتااآی

ی ایییت کنند. ا ن در حوّاندم در عدس   ک حی  را ایوضییو میبق  ید رف شیی وهت  وفوق
کق خدا ند عّز فّل ید   ایت   محو  ایت کق خدا ند کق دّنل یوة  شیده ایت بف ا ن

 .  1«د   بوشد   اا فروی د رفم حودثاا فرویم ی
ری  2-2-3 شیییسد   اا خدا ند عّز فّلم ظل   ایع نمی کقا ندّنل ». اث یوت عد  ّا

                                                        
ّوّسح . 1  .51 م ص2م بوب ندا
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م وّی توت ورکایییت کق خدا ند  شییدهوبتث  دننبقدهدم آی ایییت کق آی را انجوم نمی
شیسد مرف اا یسی فرل نداردم   ظل   ایع نمی چنزهنچید می اییت غنی   عوّ  کق بق 

فییو کییق خییدا نیید ااآیپسفییوهییل بییق ی ح آی  ییو محوییوج بییق انجییوم آی   منو ع اا آی. 
بد    م ید می ایییت غنی کق یییسد   ا وی در مسرد ا  مونو ندارد   بق ننک تووّیت ورک
بوشد کق خدا ند فز حیمت انجوم   خساهد شدم عوّ  ایتم دحنح می شیده ایعآن ق 
 .  1«کنددهد   فز دسابم ا جود نمینمی

 اا  اندع ورتهو بفخی د رف اا نمسنق
وّسحندم بوب 3 ووّ م ذ ل 32. ن ی فسیییمنّیت خدا ند مووو   ّا   بوب إث وت حد ث ّا

 .252م ص 3حد ث 
ددرهم ذ ل حد ث 5ری  همویم بوب . اث وت یدرت ّا2  .325م ص31  بوب ّا
ری  همویم بوب 6 ول م ذ ل حد ث 30. اث وت عل  ّا  .366م ص5  بوب ّا
ری بو ذات  همویم بوب 3   بوب أییییموء اّله تووّی   25. اث وت عنننّت دییی وت ذاتی ّا

مخلسیننم ذ ل حد ث   .  231م ص 33ّا ف  بنن مووننرو   بنن موونی أیموء ّا
ری  همویم بوب  .9   بوب األط و    عد  اّله عّز فّل فنر م ذ ل 33اث یوت حیمت ّا

 .  683م ص 32حد ث 
ّزنودیام 63. اث یوت  حدت دیییونع  د  دّنل(  همویم بوب 3 ثّنس ّا   ّا ّفّد علی ّا   بوب ّا

 .236م ص 9ذ ل حد ث 
  همویم ق. اث وت حد ث عوّ  فسمونی  یق دّنل(   پوی  بق اشیوالت در ا ن امنن1

ووّ م ذ ل حد ث 32بوب   .251-253م ص 1   3  بوب إث وت حد ث ّا
نّومام 8 ّد ن   تموم ّا ری در هف عصیییف  کمو  ّا ت ّا . اث یوت ضیییف رت  فسد حجیّ

                                                        
ّوّسح . 1  .683   689 صم 32ذ ل حم 33م بوب ندا
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یووبم ذ ل حد ث  ثّونیم بوب فی نسادر ّا جزء ّا  .383ص م 2ّا
 إلمومم ذ ل. اث وت ضیف رت  فسد اموم موصسم  موونی األخ ورم بوب مونی عصما ا5

 .266ص م 6حد ث 
ری  کمیو 30 ت ّا نّومام مدّدمقم ا. اث یوت حینمیونیق بسدی غن یت حجیّ ّّد ن   تموم ّا

 .93ص
ای کق الام اییت  ودآ ری شیسدم آی اییت کق ایو وده شن  دد   اا عدلم نیوق

بوشید   چننن ننست کق شن  محد د بق موورب عدلِی  ارد شیده در آ وت   ر ا وت نمی
ای کق در یفآی    رای   ایییودال  ففاتف اا ادّّق عدلیای عدلم حّق اند نییقدیید   بف

هوی عدلی  ی بق شیییساهد ا ن امفم پویییی  اافملقاحود ث آمده اییییت را یوةل ن وشییید. 
بفخی اا ا ن ماوّب در  کقدرحوّیبوشیییدم اشییییوالت مووّدد مفبس  بق حد ث عوّ  می
فو شسد کق مدصسد  ی در اإلعودوداتم آییاحود ث ننومده اییت. اا ا ن شیوهدم مولسم م

 و بو  کق فساا احوجوج   منوظفه را مدنّد بق دییسرتی نمسده ایییت کق بو یییخنوی اةّمق
انجیوم رنفدم آی اییییت کیق مویلّ  بیو یید در مسییینف عدیو یید   آرای  هیوآیمویونی کالم 

 م بق ایودال    منوظفه بپفدااد.هوآی  نق در مخوّ ت بو  بنتاهل
رفا ایییت   شییسد کق شیین  دیید  م عوّمی عدلف آن ق ذکف شییدم مولسم میبنو ب

رفا وی  ایییو وده حّدایلّی اا عدل( در مسرد  ی منو ی ایییت. بلقم خصییسدیینّت د م نص
رفایت؛ بد ن مونو م نصتأّناتسای ر ت آی اییت کق  ی در ر ش تنرو چنزی کق می

قم مسیییوةیل مخولا کالم شییینویی کیق  ی در اکثف آثیور کالمی خسدم بفای ت ننن   اث یوت
ه ایت   تنرو در مساردی کق یفاردادهو را مون ادیلی کووب احود ث دیحنح مفت   بو آی

هو ی را افز ده ایت. در بفخی الام د ده اییتم در ذ ل احود ثم تسضنحوت   ایودال 
 هیفاردادرا مون کووب خس ش اا آثیور خسد ننز هم سی االعودیوداتم مضیییومنن ر ا یوت 
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 .1ایت
در ابوییدای ا ن بحییثم ذکف کفد  م خصیییسدییینیّیت اّ ّی کییق بفای  کییقیوهم نیی

اندم ع ورت اییت اا  ندل ر ا وت بد ی ارا وبی یندی   محوسا ی. رفا وی بفشیمفدهنص
 کند؛ ا فا ا ن خصسدنّتم در مسرد شن  دد   دد  نمی

ه سداّ الًم شییین  دییید  م خسدم بق اخوالب   توور  منوی بفخی اا ر ا وت آروه ب
اییییت   بییق ت ننن چفا ی ا ن اخوالب پفداخوییق اییییت. ا  در آخف ن بییوب اا کوییوب 
االعودیوداتم بنیوی کفده اییییت کیق تویور  در منیوی بفخی اا ر ا وتم توور  حدندی 
ننسییت بلیق بدةی   غنف مسییودف ایییتم مونند ر ا وت عوّم   خوصم نوییی    منسییس    

کند کق م بنیوی میا امنفمؤمنیوی علیر ا یوت تدنّیق. هم ننن در ضیییمن ندیل ر ا وی ا
ر ا وت در غ بسیینوریم تسیییّ  بفخی اا منوفدوی فول شییده ایییت. اا همنن ر یییت کق 

ّسند   موو ف می دانسوق ایتم مالک عدنده   شین  دید  م تنرو احود ثی را کق دیحنح ّا
در یسیییمت مفبس  بق کورکفد علسم رفو     کقیوچنه اییییتم ه یفاردادعمیل خس ش 

 ق ذکف کفد   درا 
ثوننوًم شیین  دیید  م خسدم بق حّل اخوالب   توور  منوی بفخی اا ر ا وت پفداخوق 

نمسنقم در مسرد ر ا وتی کق بو حی  عدل   ر ا وت یاوی نوییییوارورندم  عنسایبقاییییت. 
بوشییدم حمل موودد ایییت کق ارف یوبل تأ  ل بوشییندم بف مونو ی کق نزد عدلم دییحنح می

نمسنقم  ی در مسرد اخ ور رؤ ت خدا ند مووو م یوةل بق تأ  ل ایییت.  عنسایبقشییسند. می
و ارف یوبل تأ  ل ن وشیییندم ییییوخوری   فولی می در االعودوداتم  کقچنویه بوشیییندم امیّ

ری ااآیپس ف کق مدوضییوی عدل   ندل موو -کق اعودود امومنّق در بوب تسحند   دیی وت ّا
وّسحند فرس  کیلّ »نس سییید  کنیدم میرا ذکف می -بیوشیییدمی خ ف  خیوّا مو ذکفُت فی ّا

                                                        
 .310 – 333 م305 – 53ص م االعودودات؛ 95 -90ص م  نیموففت د ۀمنزّت عدل در هندی .1
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مسضیسع مخوفع؛ هف ر ا وی کق بو آن ق در بوب تسحند ذکف کفدمم مخوّ ت داشییوق بوشدم 
شن  در بفخی اا مساردم توور  بنن ر ا وت را اا طف ق فمع «. فولی   ییوخوری ایت
عصف  هف نمسنقم بنن ر ا وت بنونرف  فسد حّجت اّری در عنسایبقعففی حل نمسده ایت. 

م   حضیییفت محّمد کنند کق بنن حضیییفت عنسیییی  بنن ر ا وتی کق بنوی می
نمو د کق مدصییسد دیییوق د م   نق ن نّی بسده   نق  دیینّیم چننن فمع می شییده ایعفوفت 

. بلقم شین  دید   موودد ایت کق 1بوشید فسد حّجت ظوهف   منیرسر میر ا وتم ن ی 
ندی ا سیییّ راه ننوفون م بو د بدای ا موی  بنتاهلا ارف میو بیق مونیوی حید ث دیییحنح ّا

هو  ارکار کنن ؛ ا فا ییییخن آنوی ییییخن خداییییت. اّمو ا ن بنیو ر     عل  آی را بق آی
 کند.رفا ی شن  دد   نمیمالبم مالب حدّی ایت   دالّت بف ظوهف

اندم اعودود آنوی بق حّجنّت خ ف رفا وی بفشییمفدهخصییسدیینّت یییسمی کق بفای نص
بوشیید. اّمو بو د ر ت  شیین  دیید  م خسدم اا کسییونی ایییت کق خ ف وةد می احد در عد

داند. ا  در عدوةد   موورب حّجت نمی درامننق   احید غنف مح سب بق یفاةن دیییّحت را 
د بن  لی اا کوییوب ابسفو ف محمییّ نّومییام ماییوّییب م صیییّ ییّد ن   تمییوم ّا مدییّدمییق کمییو  ّا

فحموی بن ی ق راای را در تأ ند   تیمنل ی یخنونی  اافملقکند. خنوی خسدم ندل میع دّا
  آی روهی دییود  کندم آی ایییت کق خ ف  احدم عل  آ ر ننسییت کق اا ابن ی ق ندل می
 .2ایت   روهی کوذب

عدو دم عال ه بف خ ف موساتفم خ ف  احد دیییحنح را  درامننق  آریم شییین  دییید  م 
 بفای ت ننن   اث وتداند. شوهد ا ن امفم آی ایت کق  ی در آثور کالمی خسدم حجت می

ففا ایم اا اخ ور  احد اییییو وده کفده اییییت. ّا وّق خسد تصیییف ح  طسربقاعودودات د نیم 

                                                        
دّ  . 1 ّ   نکمو  ّا ّن  .381 صومقم  تموم ا
دّ  . 2 ّنّومقم   نکمو  ّا  .330ص  تموم ا



             32شیخ صدوق 

نی نمسنقم در کووب موو عنسایبقداند. نمیو ید کق تنرو ر ا وت دیییحنح را یوبل ی س  میمی
کند کق دّنل مو بف امومت   خالفت األخ یورم در بیوب مفبس  بیق حید یث غید ف بنوی می

مؤمنننام  بوشد.م ر ا وت دحنح میعلی نفّا
رفدد کق در منرج کالمی شیین  دیید  م چق رکشییتم آشیییور میاا مجمسع آی

. 2. عدم اهوموم بق دیّحت یندی ر ا وت؛ 3اا موونی آی    کهنچر ش ظوهفرفا یم بق 
. پک فش همق ر ا وت حوّی 6عیدم اهومیوم بیق بفرییییی محوسا ی   افوریودی ر ا یوت؛   

بفای ظوهفرفا ی را اا  رونقییییقمخیوّا بو حی  عدل(م اعو ور ندارد. ا ن موونی ر ا یوت 
 ام.محضف در  حضفت ایوود ربّونی رلپو رونی ففارففوق

هوی شیین  دیید     شیین  م ند در االعودودات   تصییحنح اعودودات توّمق  د دروه
  اا آنویم منوی شن اإلمومنّام همساره مسرد تسّفق علمو   مویلّموی شینوق بسده اییت   بفخی

 اند.دد     شن  م ند بق یضو ت پفداخوق
هوم عاّلمق مجلسی ایت کق پس اا ندل یخنوی شن  دد     شن  م ند  یی اا آی

در بوب ن س    ار احم منوی آی د  یضییو ت نمسده ایییت   د دروه شیین  م ند را ندد   
 .  1د دروه شن  دد   را پک ففوق ایت

کسیونی اییت کق منوی شین  دید     شن  م ند دا ری  لقاافمیینّد فزاةفی ننز 
نمسده ایییت. ا  در یییق مسییأّق افوو  ع ودم یضییو   یدرم   اراده   منییننتم پس اا ندل 

وق ق شن  دد   را  ارد ندانسهوی شین  دد     شن  م ندم نددهوی شن  م ند بد دروه
 .  2ایت

ولمنن»ای بو عنسای آ ت اّله دییوفی ریییوّق ق دا ری منوی شیین  دیید     را ب« بنن ّا

                                                        
 .299ص  مبحور األنسارم فلد شن  . 1
ّ فاه . 2  .691 – 693 م290 – 238 م250 -288 ممفلد د ّ ننم نسر ا
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مسرد اا مسوةل مافح در االعودوداتم کق دارای  33شین  م ند اخوصیوص داده اییت. ا  
داند   در بدنّق مساردم در تولندق اا یییسی شیین  م ند ایییتم را مسرد اتّ و  منوی هف د  می

ا مسردم نظف شیین  م ند ر 3کند   در مسردم د دروه شیین  دیید   را تأ ند می 1بنش اا 
 رز ند. بفمی

مویلّمننم پس اا ندل افموّی ده مسرد  آ ت اّله یییی حونی در مدّدمق موج  ط دوت ّا
هو ی ایت اا هو نمسنقا ن»نس سید  اا مسارد اخوالب منوی شین  دید     شین  م ند می

چق علمنن در آی بو  ید رف اخوالب دارندم   چق بسینور کق شن  م ندم عدنده دد   آی
ییت   بو ا  هنچ مخوّ وی نیفده اییت   چق بسنور کق هف د م در مونو موّ ق را ذکف کفده ا

اند ّین دیید   مجمل ر وق ایییت  ّی م ندم  اضییح بنوی کفده ایییتم   در دیییوق بسده
اندم   اخوالب در ا ن مسوةلم  و اخوالب در ییسمم بو  ید رف فسهفاً   ّ ّوً اخوالب داشوق

 .1«من    ادل عدنده ارت وطی نداردای ایت کق بو دت سنف آ ق ایت  و در مسأّق کالمی

 جایگاه نقل در روش کالمی. 5
شین  دد   در ت ننن   اث وت موورب  االی عدندتی ایالمم اا منوبع ادنل  حنونی 

ففا ای ایییو وده نمسده ایییت. ایییویییوً ندل   ایییونود بق احود ثم حضییسر  طسربق  ندلیم 
ی اا عسامل ادیلی ا ن امفم آی ایت کق  یم اا چنیمرنفی در همق آثور شین  دارد.  ی

یم تسلّ  ا ودی بف احود ث داشوق ایت   اا یسی د رفم بو تسّفق بق مافح شدی ییس ک
ادّّیق عدلی   ت ننن رسیییوفده مویورب عدندتی در احود ثم در بننیییوف مساردم بق ذکف مون 

دل در م وحث کالمی فو فو روه نهو اکو و نمسده اییییت. مو در ا ناحود ث  و محوسای آی
 کنن  اا د دروه شن  دد   را در ذ ل یق عنسای یفآیم ینّت   افموع مافح می

                                                        
مویلّم . 1  .203- 202 م صفلد اّ  ننم موج  ط دوت ّا
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 گیری از قرآن کریم در مباحث کالمی. بهره1-5

فآی ای بق موورب یهوی کالمیم عنو ت   وهشیین  دیید   در اث وت   ت ننن رزاره
نّوکف   داشییوق ایییت. ا  در مدّدمق کمو  ّد ن   تموم ّا م موورب عدندتی 31تو  63مام صّا

ری بف ر ی امنن  عنسایبق مووّددی را اا آ وت مفبس  بق نصییب حضییفت آدم خلن ق ّا
ری بق ففشیوروی بق یجده   بدفهم  60. الام بق ذکف ایت کق آ ق 2کندایون و  می 1ففموی ّا

ری   مونو ی اعّ  اا خالفت ظوهفی را بنوی می خالفت کندم اّمو هفچنید خالفیت مالق ّا
 شسد  هو اشوره میبوشد. کق بق بفخی اا آیظوهفی اا ّساام آی می

ری ا. ضیییف رت   اهّمنّیت  فسد خلن یق ّا در کووب   تووّیت ورک...خدا ند   »ّا
.  3َ إِذَ یَیوَ  َربَیَ  ِّلََماَلةِیَیِا إِنجی َفوعِلغ فِی اأَلََرِ  َخلِن ًَا...ففمیو ید  محی  خسد می

هو( آغوا کفده اییییت. ا ن امف دالّت اا خلن یق ی ل اا خلندق  انسیییوی خیدا نید عّز فیلّ 
کنید کیق حیمت در خلن ق اا حیمت در خلندق بوالتف اییییت. اا همنن ر م اا خلن ق می

آغوا ففمسد؛ ا فا خدا ند ییی حوی حین  ایییت   حین  کسییی ایییت کق اا اه  آغوا 
 .  4«کند نق اا اع می

ری   خدا ند عّز فّل آدم را در امنن  کقهنرومی  »ب.  فسب اطیوعیت اا خلن ق ّا
نسیی ت بق اهل امنن چق هو اطوعت ا  را  افب ففمسد. پس م بف اهل آیییموییفاردادخلن ق 

 .  5«رموی هست؟

                                                        
 .بدفه 63تو  60آ وت  . 1
 .52 م صفلد یسمن م تسن . 2
 .60 م آ قفهبد. یسره  3
دّ  . 4 ّنّومقم   نکمو  ّا  .63 ص تموم ا
دّ  . 5 ّنّومقم   نکمو  ّا  .69 ص تموم ا
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ضیینلت ف بو فسد....مالةیق » ج. تأ ند نظف ّق انوصییوب در امومت   رّد نظف ّق انوخوب  
هوم کق خسد خدا ند   نق آیند تو ا نشیویم بفای انوخوب اموم دیالحنّت نداشیو  عصیمت

آی را بف عریده رففیت   بیو ا ن امفم بف همیق خلدش احوجیوج ففمسد کق هنچ راهی بفای 
 دییی وم  فو   بو فسدبفای مالةیقم  کقهنرومیانوخوب اموم  فسد نداردم  ییییسیبقهیو آی

 .  1«آی ن سده ایت...  یسیبقراهی  شویعصمت
إِنجی خدا ند عّز فّل ففمسد   کیقهنریومی  » ...د. حینمیونیق بسدی غن یت امیوم

لغ فِی اأَلََرِ  َخلِن َیاً  وعیِ بیو ا ن ّ ظ مونیو ی را  افب ففمسد   آی مونو آی بسد کق بق  فیَ
اطوعت اا ا  موودد شییسند. ...ابلنس در د  خسد ا ن تصییمن  نرونی را رففت کق هفروه بق 

..   امونی کق خدا ند عّز فّل آی امف را بق اطوعت اا ا  ففاخسانده شییسدم مخوّ وش نمو د.
مالةیق شینوییوندم در د  اطوعت اا ا  را نروی نمسدهم نس ت بق  ی منوو  رنوند. ...ا موی 

تفی دارد؛ ا فا ]در مسردق بنوت بو خلن ق در هنروم بیق غنیب بفای دیییوح ش پوداش بنش
بق شیییس  خنف  و مو   و اا  ر د کق تنرومی کنندهبنوتمنیییوهدهم روه ا ن احومو  در مسرد 
 هوآیا موی بق غنب   در نرویم اا همق  کقدرحوّیکند تف  کنیییوق شیییدی ... اطوعت می

ا من اییت... در ر ا ت آمده اییت کق خدا ند ی حوی ا ن یخن را ه وصد یو  ی ل اا 
 .  2«م بق مالةیق ففمسد... خلدت آدم
 م وحث کالمی  هو ی د رف اا ایونود  ی بق آ وت یفآی در نمسنق

یسره  83اا طف ق آ ق  . اث وت  فسب موففت بق غو ب بسدی حضیفت مردی3
نّومام مدّدمقم ص اخفب  کمو  ّد ن   تموم ّا  .  35ّا

یییسره نسوء    86   95اا طف ق آ وت  بق ان نوء . اث وت دیّحت تنی نق اةمق2

                                                        
دّ  . 1 ّنّومقم   نکمو  ّا  .30 -65ص  تموم ا
دّ  . 2 ّنّومقم   نکمو  ّا  .32 -33ص  تموم ا
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 .99   93یسره بدفه  همویم ص  323آ ق 
م 60ت در کسدکیم بو ایییو وده اا آ و ت مردی. اث وت دییّحت امومت حضییف6

 .305 صیسره مف    همویم 32   63
م 30. اث وت  ابسییوری بدوی عوّ  بق  فسد امومم بو ایییو وده اا آ وتی هم سی  آ وت 3

ّوی من أفلریو  حووج إّی 23ییییسر  هسد  همیویم فلید اّ  م بیوب  83   61 ولّیا ّا   بیوب ّا
 .230م ص 26م ذ ل ح اإلموم

 22ت ننن مونوی رؤ ت در مسرد خدا ند مووو م بو اییییو وده اا آ وتی هم سی  آ ق  .9
وّسحنیدم بیوب  39ییییسره     آ یق  ّفؤ ام ذ ل ح  بو8ییییسره ففییوی  ّا م 22ب مو فوء فی ّا

 .339ص
ییییسره بدفه   93   295م 236. اث ییوت رفوییت اا طف ق آ ییوتی هم سی  آ ییوت 3

ّففوقم ص   بوب االعودود 38االعودوداتم بوب   .332فی ّا

 گیری از سنّت در مباحث کالمی. بهره2-5

ففا ای اا حد ث برفه  طسربقهوی کالمیم شییین  دییید   در ت ننن   اث وت موففت
فو کق در اکثف آثور خسدم ماوّب کالمی را در یوّب ذکف مون احود ث رففوق ایت؛ تو آی

یّد ن   تمیوممفت   بنیوی نمسده اییییت. در مدیّدمیق کمیو  نّومام در پویییی  بق بنش ّا تف ّا
 اشیوالت ا د ّقم اا احود ث ایو وده نمسده ایت. 

شیین  در ت ننن مدصییسد اا ففیق نوفنق در حد ث ه وود   یییق ففیقم اا حد ث ثدلنن 
روّیا »نس سید  اییو وده کفدهم می ووف  من ّا ف  ّا فدد أخفج ص من تمّسک بوّیووب   ّا

 ّ نّوفنا بمو یو   إن ک برمو ّن  ضییّل؛ بق تحدنقم پنوم ف  فولق من ّا کسییونی  ق من تمسییّ
ک کنندم اا ففیق هو هوی هالک شییسنده خورج یییوخوق   آیرا کق بق کووب   عوفت تمسییّ

ک سییّ ه ایییت؛ بق دّنل ا ن یییخنش کق  هف کس کق بق آی د  تمیفاردادرا اا ففیق نوفنق 
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 .  1«شسدنمو دم هفرز رمفاه نمی
 کنن  ف اا مسارد ایونود  ی بق احود ث را ذکف میفو چند نمسنق د رمو در ا ن

نّومام بوب 3 ّد ن   تموم ّا . ت ننن مونیوی مدصیییسد اا عوفت در حد ث ثدلنن  کمو  ّا
سّدنا من ّدی آدم  .216م ص 39  أّی األر  ال تخلس من حّجام ذ ل ح  اتّصو  ّا

 .96تو  93. اث وت دّحت غن ت   حینمونق بسدی آی  همویم مدّدمقم ص2
 .98تو  99  همویم ص بق ان نو . اث وت دّحت تنن ق اةّمق6
هوی  ای نّق  دیییودینّقم کوظمنّق   عسییییف ّق( بو ندل اخ ور   . رّد کنسیییوننّیق   ففییق3

 .  13تو  32ر ا وتم همویم ص 
 .80بق ایونود ر ا وت دلح نومق حد  نّق  همویم ص  . اث وت فساا تدنّق پنوم ف9
یووبم . رّد فوفت   فس3 ری(  همیویم بیوب فی نسادر ّا ت ّا د د رانی خیوّی اا حجیّ
 .389م ص 3ذ ل ح 
  همویم . اث وت بی ننوای اّمت اا ارییو  رییل بق  ایاق  فسد اةّمق موصسمنن1
 .385م ص 6ذ ل ح 
 رنفی اا افموع در م وحث کالمی . برفه6-9

وع وخت مسارد افماا منظف شن  دد    یی اا ابزارهوی الام بفای  ک مویلّ م شن
در فرت ت ننن   ننز اث وت موورب عدندتیم مخصسدوً در  خسبیبقهو ایت تو بوساند اا آی

بفابف خص  مدد برنفد. ا ن امف بو تسّفق بق حسن ایو وده شن  اا افموع در مسارد مووّدد اا 
 نن  کمی اشوره هوآیفو بق د  نمسنق اا رفدد. در ا نآشیور می خسبیبقآثور کالمی  یم 

نّوما می. در کمیو 3 ّد ن   تموم ّا بق -اند یاعم اّمت افموع نمسده طسربق»نس سییید  ّا

                                                        
دّ .  1 ّنّومقم   نکمو  ّا  .385 ص تموم ا
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آ رده  حسیییوببقشیییویم در چننن امفی اند   مخوّ تفز کسیییونی کق مخوّ ت  را ده
کق ریییس  اا حی  کووب خدا فدا ننییده ایییت   ا ن کق علیبف ا ن - 1شییسدنمی
بوشدم  را کق بق کووب خدا دانوتف اا علی کسیچهندر هنروم دررکشیوشم  خدا

 ود  «ّسییوی األّما»  یییپس اا افموع مسییلمونوی بو تو نف « اا خسد بففوی نرکاشییوق ایییت
 .2کندمی

وّسحندم افموعی بسدی اعودود بق کالم خدا ند بسدی یفآی   اعودود بق دیییود  2 . در ّا
 .3شسندمی  ودآ راِخ ور خسد را  بسدی خدا ند در

ام بق ذکف ایییت کق اا بفخی اا مسارد ایییونود شیین  دیید   بق افموعم ایییو وده ال
زام خص  اخوصوص ندارد بلیق خسدم  یی اا می شیسد کق افموع اا منظف  یم بق مسارد ّا

ت ری می حی بیقهیوی شیییفعی بفای ریییینیدی حجیّ نمسنقم در مدّدمق  عنسایبقبوشییید. ّا
نّومام ص کمو  ّد ن   تموم ّا  .4وع شنوق تمّسک شده ایتبق افم 81ّا

 روش مواجهه با مکاتب، ادیان، مذاهب و آراء متفکران. 6
اا عساملی کق در شیینوخت شییخصیینّت   فو روه کالمی  ک مویلّ    اند نییمند 

هو   رس ی  ی در مدوبل د دروهد نیم بسینور مؤثّف اییتم شنوخت ر ش بفخسرد   پوی 
ن مالبم بق بفریییی افموّی مسافرق کالمی میوتب مسافق   مخوّا ایییت. بو تسّفق بق ا 

 پفداا  .شن  دد   در بفابف مسافدوی   مخوّ وی عدندتی می

                                                        
م سس  ف . 1  .388- 332 م ص2جأدس  ّا دقم  یّا
دّ کمو . 2 ّنّومقم   ن  ّا  .219 ص تموم ا
ّوّسح.  3  .220 صم 3ذ ل ح م 60م بوب ندا
ّنوماک . 4 د ن   تموم ا  .81ص م مو  ّا
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 شیوه مواجهه کالمی با موافقان .1-6

مولّ   اریییوق موورب  کقآیشیین  دیید   بفای شیینونوی عصییف خس شم عال ه بف 
خاف  و بسدم حدندووً  ک ط نب عدندتی حوذ  بسد   بق مجّفد احسیی بنتاهلمیوب 

افوود.  یی اا شیییساهد ا ن امفم مال ی هوم بق فیف درموی میانحفاب عدنیدتی در منیوی آی
نّوما کق دربوره اث وت  الدتم اییییت کیق خسد  ی در مدّدمق کووب کمو  ّد ن   تموم ّا ّا

بوشییدم در  دییا حو  بفخی اا شیینونوی اموی خسد   می امومت   غن ت اموم عصییف
نوی کفده ایییت. خالدییق آی مالب چننن ایییت  پس اا ا ورت ا ن کووب ب تأّناعلّت 

فضومسیییعلّی بن  تف شنونونی کق نزد من م بق نننوبسر رفو . در آنجو موسّفق شدم کق بنشّا
م نرو ت یییوی ر ااا ن  غن ت ا  رففوور شیی رق شییده بسدند.  آمدندم در امف یوة می

حق  یییسیبقت  ارد شییده در ا ن امننقم هو را بق  ایییاق ر ا وخسد را بق کور رففو  تو آی
ّد ن یمی نزد مو آمد.  ی ییییخنی در مسرد ارشیییود کن . تو ا ن کق اا بخورام شییین  نج  ّا

اا  یی اا بزرروی فالیییی ق بفا   ندل کفد؛ ییییخنی کق مسفب حنفت   تفد د  یوة 
ّد ن در امف یوة  بق خوطف طسالنی شیییدی غن ت شیییده بسد. من ماوّب    شییین  نج  ّا

شییّک  م ییینلقبد نر ا وتی در اث وت  فسد   غن ت آی حضییفتم بفای ا  ندل کفدم   
 .  1ق کووبی بنس س    من افوبت کفدم ی بفطفب شد. ا  اا من خسایت در ا ن امنن

نیوییییق د رف آی اییت کق ا  در آثور خسدم اا ماوّب   آثور علمو   مویلّموی شنوقم 
 کقهنرومیکند   در مسارد مووّددم بو احوفام  ود می هوففا ای اییو وده نمسده ایت   اا آی

هو د دهم در کووب شیی وهی شیننده  و در کووب آی طسربق هوآیخساهد ماوّ ی را کق اا می
خس ش بنوی کندم ریی  امونت را رعو ت کفدهم آی ماوّب را مسوند بق رس نده   نس سنده 

نّومام پس اا ندل و نمسنیقم در مدیّدمیق کمی عنسایبیقکنید. ذکف می هیوآی یّد ن   تموم ّا ّا
                                                        

دّ  . 1 ّنّومقم   نکمو  ّا  .66   62ص  تموم ا
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ور در مسرد غن تم پویی  مویلّ  شنوی ابسفو ف محّمد بن ع د اّّفحمن بن  اشییو  ابن بنیّ
کند   ییپس یخنونی اا بفخی د رف اا علموی امومنّق منیف ح ندل می طسربقی ق راای را 

ی نسبخوی بق منیفا هوی مویلّ  شنوی ابسیرلچننن پوی . ه 1کنددر اث وت غن ت ندل می
هوی ابسفو ف ابن ی ق راای بق م پویییی درنریو تم 2ا ذکف کفدهر« تن نیق»غن یت در کویوب 

 .  3کندمنف ح ندل می طسربق ّق را ماوّب ابی ا د علسی اا ا د

 . شیوه مواجهه کالمی با مخالفان2-6

شییسد کق  ی بق دفوع یسی   ایییو وده می  ضییسحبقاا ماوّوق آثور شیین  دیید   
ییییویدالّی اا حف   ا میونی   عدندتی شییینوق در بفابف ان سه شییی روت   حمالت میوتب ا

 تسای بق مسارد ا ف اشوره نمسد  نمسنق می عنسایبقموور  اهوموم  اال ی داشوق ایت. 
وّسحنید»کویوب  تیأّنا. 3-2-3 در مسرد  بنتاهلکیق منیییومیل بف احود ث « ّا

ق تن نق   ّد کسونی کق شنوق را موّر  بق اعودود بر منظسربقتسحند   ن ی تنی نق   ف ف ایتم 
 .  4کفدندف ف می
اا  63نمسنیقم در بوب  عنسایبیق. رّد ثنس ّیت   شیییفک بیو بنیوی عدلی   ندلی؛ 2-2-3

وّسحند بو عنسای  ّزنودیابوب ّا»کووب ّا ثّنس ّا  ّا  .  5«ّفّد علی ّا
اییییودال   بو مبنتاهل. رّد د یدریوه غالت   م ّسضیییق در مسرد منزّت 6-2-3

                                                        
دّ  . 1 ّنّومقم   نکمو  ّا  .53- 83ص  تموم ا
دّ  . 2 ّنّومقم   نکمو  ّا  .323- 338ص  تموم ا
دّ  . 3 ّنّومقم   نکمو  ّا  .391- 323ص  تموم ا
4 .  ّ ّو  .35ص م ندسحا
ّوّسح . 5  .268ص م ندا
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 .  1یفآنیم ر ا ی   تور خی
وّسحندم بوب  عنسایبیق. رّد منییی ّریق بیو بنیوی عدلی   ندلی؛ 3-2-3   بوب 2نمسنقم در ّا

وّن نق وّسحند   ن ی ّا  .2ّا
بو ایییونود بق ندل  . رّد د دروه اهل ییینّت در مسییأّق خالفت ریییس  اّله 9-2-3
نّ ی نمسنقم در موونی األخ ورم بوب عنسایبقموو ف؛  من کنت مساله فولّی   »مونی یس  ّا
نّ ی«مساله ن مسییییی إاّل أنّق أنت منّی بمنزّا هور ی م  »ّولیّ  م   بوب مونی یس  ّا

 .3«ال ن ّی بودی
 ا ی   تور خی؛ . رّد ففییق هیوی شییینوی غنف د ااده امیومیم بیو مسیییوندات ر3-2-3

نّومام مدّدمق کمو . شیین  دیید   در 6م   ا د ّق5م  ای نّق4هم سی  کنسییوننّق ّد ن   تموم ّا ّا
پفدااد؛ می هوآیهوی ا د ّق   پویییی  بق اشییییوالت د دروه نددبقهو بنش اا د رف ففییق

تف ن اشییییوالت بق امومنّق اا فونب علموی ا د ّق تف ن   یسیدر آی امیویم بنش چفاکیق
امومنّق  هو بففیقمق فهی أشییّد ّا ف  علننو؛ ا د ّق اا ه»شیید. بق تو نف خسد شیین   مافح می

 .  7«رنفتفندیخت
نیوۀ یوبل تسّفق آی اییت کق شین  دید   در بسینوری اا مساردم حوّی ارف اخ ور   

رّد  منظسربقکندم ا ن امف را احیود ثی را در  یک بیوب خیوص در کویوب خس ش ندل می

                                                        
 .608م ص 61م بوب االعودودات.  1
ّوّسح.  2  .66ص م ندا
 .319 -330صم وونی األخ ورم.  3
دّ .  4 ّنّومقم   نکمو  ّا  .33-32ص  تموم ا
دّ .  5 ّنّومقم   نکمو  ّا  .13-33ص  تموم ا
دّ .  6 ّنّومقم   نکمو  ّا  .391-56ص  تموم ا
دّ .  7 ّ   نکمو  ّا ّن  .391 ص ومقم تموم ا
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ّد ن   و دهدم مونند ابسابی کق در کمای دییوةب انجوم میای بوطل  و اث وت عدندهعدنده ّا
نّومام بفای اث وت غن ت   امومت اموم عصیییف آ رده اییییت. نمسنق د رفم بوب  تمیوم ّا

ّفضیو ّوی ُر  ت فی دّحا  فو  أبی  هنیو  اا کووب عنسی أخ ور ّا اییت  بوب األخ ور ّا
إنّمو أ ردُت »نس سد  . ا  در ذ ل حد ث هنو  اا ا ن بوب میإبفاهن  مسییی بن فو ف

سای نّا علی مسیییی بن فو فهکه األخ ور ف یووب رّداً علی ّا ؛ فإنّر   زعمسی أنّق ی هکا ّا
 .  1.«حّی..

هوی مسافرق   محوّفق بو مخوّ وی در بفخی اا شین  دید   در کوب خس شم شنسه
نمسنقم در کووب موونی األخ ورم ر ش دیییحنح  عنسایبقکند. مسیییوةیل کالمی را بنوی می

مو بفای اث وت »ففمو د  بنوی می چنننا نسییأّق امومت را مسافرق کالمی بو اهل ییینّت در م
تصیف ح ففمسده ایت   ا  را فونننن خسد  طوّبابیدر مسرد علّی بن  پنوم ف کقا ن

ه    فسب اطوعوش را بف خلق الام یییوخوق ایییتم بق ر ا وت دییحنح ایییودال  یفارداد
آیم بو مو اتّ و  نمسده   در  اند  یسییمی کق خصیی  مو در ندلهو بف د  یسیی  را  .   آیمی

تأ  ل آیم بو مو مخوّ ت نمسده اییتم   یسمی کق در ندل آیم بو مو مخوّ ت نمسده ایت. 
در یسییمی کق بو مو در ندل آی مسافدت کفدهم آی امفی کق بف مو  افب ایییتم آی ایییت 

  نکق بو تدسیین  کالم   بوارفداندنش بق ّغت منییرسر   ایییوومو  موف بم بق ا  ننییوی ده
کق مونوی کالمم هموی نص   اییییوخالب اییییت کق مو بدای موودد     نق مونوی خالب 

خصیی  بدای موودد رنییوق ایییت.   در یسییمی کق در ندل آیم بو مو مخوّ ت نمسدهم  کقآی
آی امفی کق بف مو  افب ایییتم آی ایییت کق بنوی کنن  کق ر ا تم بق نحسی  ارد شییده 

 ر ا تم نظنف هموی ر ا وتی کقا نبفد   ا منوی میاییییت کق مثل چننن ر ا ویم عکر را ا
هو را ی س  اند   آیم اا مخوّ وی خسد فدا   مو ّفد شیییدههوآیاییییت کق خصییی  در ندل 

                                                        
ّفضو نسیع.  1  .51م ص 2 م جأخ ور ّا
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م وی خسداند   آی ر ا وتم عکرشییوی را یاع کفده   بق  ایییاق آی ر ا وتم بف مخوّ کفده
ّد ن   تمچننن در کمو . ه 1«اییودال  نمسده اییت...  نّومام شنسه کلّی پوی ّا س ی روم ّا

 .  2کندرا بنوی می بق مخوّ وی امومت اموم عصف
شین  دید   بفای دفوع اا حف   اعودودی شینوقم چق در یوّب ذکف اشییوالت فف  

در آثور خسد   چق در یوّب منوظفاتم بو اییییو وده اا  دنننّوت    هوآیهوی د رف   پویییی 
فو د  هوی حلّی   ندضی داده ایت. در ا نپوی  مسیلّموت خصی م بق ش روت   یؤاالت

 کنن   هوی ندضی شن  را ذکف میمسرد اا پوی 
ا.  ایومی اةّمق اثنوعنف را بفای اّمت خسدم  اند  ارف رییس  خداا د ّق ر وق»ّا

هو اا راییییت   چام اا ا  فدا شیییدند   مفتیب چننن بنوی ففمسده ایییت. پس چفا آی
 خ   عظنمی شدند؟!

 یفاردادرا فونننن  علی رس ن   یاووً شمو یوةلند کق ریس  خدامی هویآبق 
 ی اشوره ففمسد  ییسیبق  در مسرد ا م نص بنوی ففمسد    یفارداد  ا  را اموم بود اا خسد 

دا   امف ا  را بنوی نمسد   ا  را منییرسر یییوخت. پس چرسنق ایییت کق اکثف اّمت اا ا  ف
 .  3«رنوند   اا ا  د ر شدند... 

اند  عودات   منیییوهداتم ییییخن شیییمو در مسرد غن ت را رد مخوّ وی مو ر وق»ب.  
تساننیید همییوننیید ا ن اشییییییو  را در مسرد موجزات رس ن   بفاهمییق میکنیید. مییو میمی

هو را منیییوهده اا شیییمو آی  کهنچمافح کننید   بیق مسیییلمیونوی برس ند   پنیوم ف
 .4«ا دنیفده

                                                        
 .332ص األخ ورم  یموون.  1
دّ  . 2 ّنّومقم   نکمو  ّا  .13ص  تموم ا
دّ .  3 ّنّومقم   نکمو  ّا  .58ص  تموم ا
دّ .  4 ّنّومقم   نکمو  ّا  .336ص  تموم ا
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 گیرینتیجه
هوی کالمی عفضییق   ت ننن موورب عدندتی ایییالم   د دروهشیین  دیید   بفای 

هو م در اکثف آثیور خس شم بیق ندیل   ذکف مون احیود ث    و مضیییمسی آیبنیتاهیل
م در مسارد بسییینوریم در ذ ل احود ث   ننز در مدّدمق بفخی اا حو بوا نپفداخوق اییییت. 

نور ندل فای عدلم در کهوی عدلی پفداخوق ایییت   بهو   ایییودال کوب خس شم بق ت ننن
شمفد   ایونود بق دیحنحم اعو ور   حّجنّت یوةل اییت. ا  در مسارد الامم تأ  ل را ر ا می

 داند.خ ف  احد غنف مح سب بق یف نق را در عدوةد مفد د می



 

 منابع فهرست
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ّدرا ی  أحیومق ف  ثأدییس  ّاحد .2 ّنّنییف اإلیییالمم فو فیم ییی حون قم عل  ّا سییق ا   مم ییّ مؤیییّ

  م.3323
رودیم اإلعودوداتم دد  م محّمد بن عل .6  .  3369 م ی میمؤّیسق اإلموم ّا
ّ نتاهلمدریق  یف نّوتاإلّر .3   .3320ّسح مح سظم ی م م یعل رونیم رلپو یم ربّونا
دفب یذ یم دد  م محّمد بن عل یماألموّ .9   .3363 م ی میّا
  . 3336 م ی مندم  ن ش  ارهز یفرون  کنرفم محّمد بن محّمدندم م یم األموّ .3
ّوّسح .1 نف حسننی طرفانیم مسیسق نصیحنح   تولنق  ییند هوشی  تیم دید  م محّمد بن علندم ا

 . 3360م ی م ایالمی
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ولسمم مننییسرات نحتصییحم محّمد بن ّاحسیینیم طسییی ّا رفیییتم .30   محّمد دییود  آ  بحف ّا
ّنف ّفض  اّا  تو.یی م ب میّا
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نّ  نستأی .39 دفب یذ م حسن نّدّولسم اإلیالمم ددرم ی نوقّا   م.3363 م ی میّا
م ایفاءیم آمل یفساد م6 جن م تسن .33  ش.3680 ی م  مع داّله
ووّمیم دییید  م محّمد بن علنّقم اعودیودات اإلمیوم نحتصیییح .31 مؤتمف ّا م  ن ّلنیییّ  یّ م ّا  ی م مندّا
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3336.  
فهنگ   یواموی انونورات پو هنروه ف ممحّمد د فنلیم دفوف د مم ف فةنوقم تاّسر کالم ش نفیی .38

 ش.3685م ترفایم یایالم  نقاند
فا .35 نیّ ّوفاثدوسمم لیییند محمد دییود  بحفّا  دد  تیم دیید  م محّمد بن عل عم علل ّا  اراحنوء ا

وفبیم  . 3689م نجا ّا
د بن عل نسیع .20 ّفضیییوم دییید  م محمیّ والمق األ  صیییحنح   تدد     تولنقتیم أخ یور ّا  م علمیّا
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ّنّ ّسهم دیید  م محّمد بن عل .26 حنحتصییحیم کووب ا ضییّ سییق ّا ّثّدوف ی  مؤیییّ    یییواموی چو نّقم ا

 ش. 3683ترفایم  میانونورات  اارت ففهنگ   ارشود ایالم
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مفسادی آملیم  نیم موففت د ۀمنزّت عدل در هندی .60  ش. 3656 ایفاءم ی م  ع داّله
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ّ فاه .63 ّنّنف اإلیالم منومت اّله  نّدییم فزاةفم 2جننم نسر ا   . 3360ی م  میمؤیّسق ا
ّننف امم ننمحّمدحس نّدییم م ط وط وةاّاحیم  انرو .62  . 3303ی م م یالمیإلؤیسا ا

 


